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1. ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนา 
1.1 ช่ือภาษาไทย  การใช้โปรแกรมไลน์เพื่อการสื่อสารและการประชาสมัพันธ์ข้อมูลเรง่ด่วน 

1.2 ช่ือภาษาอังกฤษ  Using Line Application through smart phone to distribute urgent 
   information     

2. ชื่อหน่วยงาน / ทีม  ฝ่ายวิเทศสมัพันธ์ 
3. ปีท่ีด าเนินการ  2559 
4. ค าส าคัญ :  การประชาสัมพันธ์, โปรแกรมไลน ์
5. เป้าหมาย :  
 1.เพื่อให้ข้อมูลส าคัญถึงมือผูร้ับโดยเร็วและทันเหตุการณ์ 
 2.เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษในการแจ้งเวียนเอกสาร 
  
6. ปัญหาและสาเหตุ :  

 หน้าที่หนึง่ของฝ่ายวิเทศสัมพันธ์สถาบันราชานุกลูคือการตอ้นรับแขกต่างประเทศ ทั้งที่เป็นแขกของ

สถาบันฯเอง เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน บังคลาเทศ หรือแขกของกรมสุขภาพจิตทีม่าเยี่ยมชมในการประชุมวิชาการ

สุขภาพจิตนานาชาติ  ปัญหาที่มกัพบในการปฏิบัติงานคือ การขอความอนุเคราะห์ให้แขกต่างประเทศมาเยี่ยมชม

สถาบันส่วนใหญ่จะได้รับการประสานงานแบบเร่งด่วน ประมาณ 1วันก่อนการเข้าเยี่ยม หรือแขกที่มีก าหนดการ

เข้าเยี่ยมนั้น มีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการกะทันหัน หรือในกรณีทีผู่้อ านวยการมรีาชการด่วนที่ต้องใหฝ้ายวิเทศ

ด าเนินการ ท าใหก้ารประสานงานภายทมีวิเทศและผูเ้กี่ยวข้อง เช่น ผู้อ านวยการ และ ผู้ประสานงานของกรม

สุขภาพจิตต้องท าอยา่งรวดเร็ว เพื่อให้สามารถรบัมือกับเหตกุารณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน    ในอดีต การ

ประสานงานใช้การโทรศัพท์ซึง่บุคลากรต้องรบัภาระค่าใช้จ่ายด้วยตนเองเนื่องจากโทรศัพท์ราชการต้องมาใช้ที่ห้อง

ธุรการจุดเดียว และการประสานงานภายในทีมวิเทศด้วยโทรศัพท์สายในพบว่ามีปญัหาบุคลากรไม่ได้อยู่ใกล้โท

ศัพท์ ไม่สามารถตามตัวได ้

 จากข้อมลูค่าโทรศัพท์บุคลากรวิเทศในปี 2558 ถึง 2559 พบว่ามีค่าใช้จ่ายซึ่งไมส่ามารถเบิกค่าใช้จ่าย

จากทางราชการได้ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายทีบุ่คลากรทีมวิเทศต้องแบกรับ ฝ่ายวิเทศสมัพันธ์จึงตัง้กลุ่มไลน์

ข้ึนมาเพื่อใหส้ามารถติดต่อสื่อสาร ก าหนดการรับแขกต่างประเทศได้รวดเร็ว สามารถรบัทราบได้พรอ้มกัน และ

สื่อสารกบัผูเ้กี่ยวข้อง เช่น ผู้อ านวยการฯและศูนย์สุขภาพจติระหว่างประเทศได้ทันท ี

 
7. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง :  

กระบวนการในการใช้โปรแกรมไลนเ์พื่อการสือ่สารและการประชาสมัพันธ์ข้อมลูเร่งด่วน 
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ก่อนแก้ปัญหา  
1. หน่วยงานภายในขาดการเตรียมตัวในการรองรับแขกต่างประเทศ ท าใหเ้กิดความโกลาหลและขาดการ

ประสานงานทีม่ีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโทรศัพทป์ระสานงานด้วยตนเอง 

 
ประเด็นปัญหา 
 ตารางที่ 1แสดงประเด็นปญัหาและสาเหตุ/ปจัจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

ประเด็นปญัหา สาเหตุ / ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
1.มีการนัดหมายขอให้
ชาว ต่างประเทศการเข้า
เยี่ยมชมสถาบันจาก 
กรมอย่างกะทันหัน ท า
ให้ต้องประสานงาน
ภายในทีม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แบบฉุกเฉิน 

- ชาวต่างประทศไม่ได้วางแผนการเข้าเยี่ยมล่วงหน้า 
-เป็นแขกของกรมฯ ท าใหป้ฏิเสธไม่ได้ 
- ไม่มีข้อตกลงกบักรมฯถึงแนวทางการเยี่ยมชมสถาบันฯ 

2. ในการประสานงาน
ภายในทีมวิเทศต้องใช้
โทรศัพทส์่วนตัวท าให้
ต้องแบกรับภาระ
ค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง 

-มีโทรศัพทท์ี่ให้ใช้ติดต่อราชการ แต่ต้ังอยู่ในห้องธุรการ สามารถใช้ได้
เฉพาะในเวลาราชการ และตอ้งใช้ในสถาบันเท่านั้น 

3.อ านวยการฯมีการ
สั่งงานด่วน 
 

-มีราชการด่วนที่เกี่ยวกับฝ่ายวิเทศฯ 

 
ตารางที่ 2 แสดงประเด็นปัญหา วิธีการแก้ไข และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ประเด็นปญัหา วิธีการแก้ไข ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ตัวช้ีวัด
ผลลัพธ์ 

1.มีการนัดหมาย
ขอให้ชาว 
ต่างประเทศการเข้า

- ประสานขอความร่วมมือในการ
ขอความอนุเคราะห์ชาว
ต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมสถาบันรา

ปีงบ2560 มีการเตรียมตัวและให้
การต้อนรบัได้ดีข้ึน 

ความพงึ
พอใจของผูดู้
งานชาว
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เยี่ยมชมสถาบันจาก 
กรมอย่างกะทันหัน 
ท าให้ต้อง
ประสานงานภายใน
ทีม และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องแบบฉุกเฉิน 

ชานุกูล 
 

ต่างประเทศ 

2. ในการ
ประสานงานภายใน
ทีมวิเทศต้องใช้
โทรศัพทส์่วนตัวท า
ให้ต้องแบกรบัภาระ
ค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง 

ใช้การสื่อสารช่องทางอื่น
นอกเหนอืจากการใช้โทรศัพท ์

ปีงบ2559 -ลดภาระค่าโทรศัพท์
ของทีมวิเทศที่ต้อง
จ่ายเงินเอง 
-ลดปริมาณการใช้
กระดาษในการแจ้ง
เวียนเอกสาร 

-จ านวนค่า
โทรศพัทท์ี่
ประหยดัลง 

-จ านวน
กระดาษที่
ประหยดัลง 

3.อ านวยการฯมีการ
สั่งงานด่วน 
 

แก้ไม่ได้ - ข้อมูลส าคัญถึงมือ
ผู้รบัโดยเร็วและทัน
เหตุการณ์ 

 

-อุบัติการณ์
ที่ข้อมูล
ส าคัญไม่ถึง
มือผูร้ับอย่าง
ทัน
เหตุการณ์ 
 

     
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการประสานงานทีมวิเทศใน1ปีงบประมาณ 
 

บุคลากร ก่อน หลงั ค่าโทรศัพทท์ี่ลดลง 
A 1,000 บาท 500 บาท 500 บาท 
B 1,250 บาท 300 บาท 950 บาท 
C 700 บาท 200 บาท 500 บาท 
D 700 บาท 200 บาท 500 บาท 
รวม 3,650 บาท 1,200 บาท 2,450 บาท 
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ตารางที่ 3 แสดงจ านวนกระดาษที่ใช้ในการประสานงานเปรยีบเทียบ2558และ2559 
 ก่อน หลงั จ านวนแผ่นกระดาษที่

ลดลง 
จ านวนแผ่นที่ต้องใช้ใน
การแจง้เวียนต่อครัง้ 

32 - 32 

 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวนอุบัติการณ์การที่ข้อมูลส าคัญไม่ถึงมอืผู้รบัเปรียบเทียบ2558และ2559 

      
 2558 2559 จ านวนข้อมูลส าคัญที่

ไม่ถึงมือผูร้ับลดลง 
จ านวนข้อมูลส าคัญไม่ถึง
มือผูร้ับ 

3 - 3 

 
8. บทเรียนท่ีได้รับ :  
การใช้โปรแกรมไลน์เพื่อประสานงานในหน่วยงานช่วยใหเ้กดิความคล่องตัวในการท างานแต่บุคลากร

จ าเป็นต้องมกีารเข้าถึงอินเตอร์เน็ตตลอดเวลาเพื่อให้การใช้โปรแกรมดังกล่าวบรรลุเป้าประสงค์  
บทสรุป 

การใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างเต็มที่ช่วยลดต้นทุนการท างานของหน่วยงานแต่ต้องไม่ใช้เวลาในการสนทนาเรื่อง

ส่วนตัว 

9. การติดต่อกับทีมงาน : น.ส.อนัญญา อนุพรวัฒนากจิ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบันราชานุกูล    
โทรศัพท์ 02-248-8900 ต่อ 70928  
e-mail : kanyayee@hotmail.com 
10. คณะท างาน :    

นางสาวอนัญญา อนุพรวัฒนากจิ หัวหน้ากลุ่ม 
นางสาวฐสรรพร เติมทอง สมาชิก 
นายธันยภัทร วณิชชานนท์ สมาชิก 
นางปิ่นกาญจน์ แกลเลย ์ สมาชิก 
นางสาวสุชาวดี พัฒนผลสุขุม สมาชิก 
นางสาวอัจจิมา ศิริพบิูลยผ์ล สมาชิก 
นายวัฒนา เตจาค า สมาชิก 
นางสาวกัญญารัตน์   เหลก็มลู สมาชิก 
  

mailto:kanyayee@hotmail.com
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